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25 jaar Opzoomer Mee

Het ss Rotterdam, een Rotterdams icoon, is op 25 november even 
het ss Opzoomer Mee. Op het stoomschip viert Opzoomer Mee 
haar 25-jarig jubileum. We doen dat door te laten zien waar het 
Opzoomeren anno 2019 voor staat en door samen het feest te maken. 
Je komt geen dure artiesten tegen, maar iedereen helpt mee om er een 
onvergetelijke avond van te maken. Wat kun je verwachten? 

Verkiezing Opzoomerstraat 2019
Burgemeester Aboutaleb zal het feest met een toespraak openen. Het programma zelf bestaat uit 
drie onderdelen. Als eerste beslissen de 400 aanwezigen welke straat de beste, mooiste, leukste 
Opzoomerstraat van 2019 is. 62 straten hebben zich genomineerd voor deze eretitel. Drie straten zijn 
tot de finale doorgedrongen: de Halsterenstraat uit Charlois, de Tidemanstraat uit Delfshaven en de 
Desdemonastraat uit Hoogvliet. Zij zullen zich op de avond presenteren, vertellen hoe ze in hun straat 
Opzoomeren en wat ze bereikt hebben. De aanwezigen beslissen met stemkastjes wie de winnaar is. 
Opzoomerwethouder Sven de Langen reikt daarna de prijzen uit. In dit programmaboekje kun je je 
alvast inlezen over de drie straten. 

Circusvoorstelling
Maar er is meer. Het team van Opzoomer Mee geeft na maandenlang oefenen een heuse 
circusvoorstelling. Jongleurs, acrobaten… je zult versteld staan van de onvermoede talenten en 
halsbrekende toeren van de medewerkers van Opzoomer Mee. Vergeet je camera niet op 25 november!

Grootste Opzoomerkoor
Als finale treedt onder leiding van Keimpe de Jong en Arie van der Krogt het grootste Opzoomerkoor 
aller tijden op. Voor de goede orde melden we alvast dat je met alle aanwezigen lid bent van dit 
megakoor. En natuurlijk… tussen de onderdelen door heffen we het glas op 25 jaar Opzoomer Mee.

Bij het programmaboekje ontvang je een badge.
Verhoog de feestpret, draag deze badge op 25 november.

'OP 25 NOVEMBER MAKEN
WE SAMEN HET FEEST'

Johan Janssens
Opzoomer Mee

Met dank aan Conny Anders, De Tunes, Keimpe de Jong, Arie van der Krogt, De Meisjes van het Compliment, Circus Hannes, 

het ss Rotterdam en de gemeente Rotterdam.
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Touwtje uit de voordeur

ACTIVITEITEN
De Halsterenstraat Opzoomert al 25 
jaar. Er is iedere maand wel iets te doen. 
Elke feestdag of gebeurtenis wordt 
aangegrepen om elkaar als buren te 
ontmoeten. Vaderdag, moederdag, 
burendag, halloween, kerst, oud & nieuw, 
noem maar op. Met vereende krachten 
worden dan tafels, stoelen en andere 
materialen uit de garagebox gesleept en 
wordt er iets leuks georganiseerd op het 
speelplein in de straat. De gangmakers 
gaan creatief om met het weinige 
budget dat ze tot hun beschikking 
hebben en ze leggen ook vaak uit eigen 
zak wat bij.

De gangmakers stemmen de datum 
en het tijdstip van een activiteit 
vooraf altijd af met alle buren. Moet 
Rachid bijvoorbeeld zaterdagochtend 
voetballen? Dan wordt er wat later 
begonnen met de spelletjesdag.
Is een datum en tijd eenmaal geprikt? 
Dan wordt er overal een flyer in de bus 
gedaan en wordt deze ook in de straat 
opgehangen. Kinderen, volwassenen, 

brandweer of de politie bij de activiteit 
uit te nodigen. Het lukte de straat om 
met sponsoring van onder andere 
Woonstad en Albert Heijn eens in de 
zoveel jaar een uitstapje per touringcar 
te maken naar een pretpark. Er werd wel 
een eigen bijdrage gevraagd. Het geheel 
verzorgde uitje inclusief lunchpakket 
en friet kostte 5 euro per persoon. ‘Voor 
veel gezinnen hier is dat bij elkaar toch 
nog een aardig bedrag. Maar uiteindelijk 
is het gelukt om iedereen die mee wilde, 
in totaal 86 buren, in de bus te krijgen.’

Straatbingo
De Halsterenstraat is ook lid 
van alle clubs van Opzoomer 
Mee: de Voorleesclub, de Lief & 
Leedclub, de Conversatieclub en 
de Schoonmaakbende. De straat 
organiseert hier geen aparte activiteiten 
voor maar koppelt die aan de bestaande 
activiteiten. Zo wordt er regelmatig 
voorgelezen aan (of gezongen met) 
de kinderen en is er aandacht voor 
het spreken van de Nederlandse taal. 
Tijdens de straatbingo waarmee elke 

activiteit wordt afgesloten worden 
getallen die getrokken worden en 
cadeautjes die te winnen zijn duidelijk 
benoemd en getoond. Na afloop 
van een activiteit wordt de straat 
schoongemaakt en wordt er wat te 
eten gebracht bij ouderen of zieken 
die niet aanwezig waren. Kortom, met 
de straatactiviteiten wordt het contact 
in de straat onderhouden maar wordt 
er tegelijkertijd ook gewerkt aan 
thema’s als eenzaamheidsbestrijding, 
taalachterstanden en zwerfvuil. 
Alle culturen en leefstijlen doen mee. 
Ook bewoners die zelf moeite hebben 
met bijvoorbeeld het griezelfeest 
Halloween komen naar het kampvuur 
om marshmallows te roosteren of nemen 
een kopje zelfgemaakte pompoensoep.

KENNEN EN GEKEND WORDEN
‘Ik heb veel mensen zien komen en gaan.
Toch is de sfeer hetzelfde gebleven,’ 
vertelt een van de gangmakers over 
de sfeer in de straat. ‘Dit is de beste 
straat waar ik ooit heb gewoond,’ zegt 
een ander. Nieuwe bewoners worden 
standaard verwelkomd met een doosje 
bonbons en een bezem. Oftewel: geniet 
van onze straat, maar help wel een 
handje mee! Ouders kunnen gerust 
even een boodschap doen terwijl hun 
kinderen ravotten op het speelplein. 
‘Iedereen let op elkaars kinderen, dat 
hoef je niet te vragen. Je kan bij iedereen 
terecht als er wat is.’ De zoon van een 
van de gangmakers is expres weer in 
de buurt van de Halsterenstraat komen 
wonen zodat zijn kind ook kan spelen op 
het plein waar hijzelf ooit speelde.

BURENHULP
Of je nu als bewoner altijd meedoet aan 
straatactiviteiten, af en toe of helemaal 
niet, dat maakt in de Halsterenstraat 
niet uit. ‘Niemand valt hier buiten de 
boot. Toen de man van een buurvrouw 
was overleden, hebben we haar met de 
hele straat ondersteund. Ze was bang 
om alleen in huis te zijn en dus zijn we 
regelmatig even langs gegaan. En als we 
merken dat een bewoner anders doet 

dan anders of als we die bewoner al een 
tijdje niet hebben gezien, dan kloppen 
we even aan. En ik zeg dan altijd: als er 
iets is kun je altijd bellen of langskomen. 
Mijn touwtje hangt uit de voordeur.’

Bijspringen
Ook als iemand hulp nodig heeft met 
een klusje, is er altijd wel een buur in 
de straat die een handje toesteekt. En 
als een bewoner echt professionele 
hulp nodig heeft en zelf de weg niet 
weet, dan springen de gangmakers bij. 
Ongeacht hoeveel tijd ze daarmee kwijt 
zijn. Maar ook bij leuke gebeurtenissen is 
er aandacht voor elkaar. Ben je geboren, 
ben je jarig, ben je geslaagd... de buren 
van de Halsterenstraat sturen je een 
kaartje of bosje bloemen.

erinnert u zich nog het pleidooi van oud-politicus 
Jan Terlouw? In het tv-programma De Wereld 
Draait Door gebruikte hij het verdwijnen van het 

touwtje uit de deur (een bekend verschijnsel in de jaren 
zestig en zeventig) als metafoor voor het verdwijnen 
van vertrouwen in elkaar. In de Halsterenstraat hangt 
er nog zo’n touwtje bij een van de gangmakers. Het is er 
weliswaar maar één, maar het verbindt een hele straat.

H

Genomineerd

ZORG VOOR DE STRAAT
Ieder jaar is er een plantjesdag in de 
straat en worden de bloembakken aan 
de galerij gevuld. De speeltuin ligt er 
altijd netjes bij. Het belang van een nette 
en schone straat wordt dan ook van 
jongs af aan met de paplepel ingegoten. 

'Wat doe jij nou?'
Dat schoonhouden is eigenlijk zo 
vanzelfsprekend dat niemand afval 
op straat gooit. En mocht dat in een 
uitzonderlijk geval toch gebeuren, dan 
kun je elkaar daar gerust op aanspreken. 
Zwerfvuil komt vooral van passanten. 
Van een geparkeerde automobilist die 
zijn raampje opendraait en zijn vettige 
patatzak op straat gooit of van een grote 
groep jongeren die staan te snacken op 
het speelplein. 

Ook hier kost het de bewoners geen 
enkele moeite om iemand aan te spreken 
op zijn gedrag. Ze draaien daarbij nooit 
om de hete brij heen (‘Joh, wat doe jij 
nou?’) maar zijn verder vriendelijk en 
open in hun benadering. Probleem 
opgelost. Ieder jaar wordt tijdens Oud & 
Nieuw de speeltuin met een lint afgezet. 
‘Het lijkt dan net een plaats delict of 
een grote boksring, maar het plein en 
de speeltoestellen zien er daardoor nog 
altijd als nieuw uit.’

maar ook ouderen genieten van de 
bruisende straat. ‘Doen we nog wel 
wat met Halloween? Hoor ik dan van 
een oudere bewoner. Ik heb nog geen 
post gehad.’ Ieder jaar doen er zo’n 
35 kinderen mee aan de Halloween-
optocht langs de deuren. De bewoners 
geven snoep en de kinderen geven als 
bedankje een mooi kaarsje. ‘Van onze 
straat, een lichtje voor u,’ staat erop.

De straat weet vaak iets bijzonders 
te maken van hun straatactiviteit. 
Bijvoorbeeld door Thuis Op Straat, de 

Desdemonastraat

Halsterenstraat

Tidemanstraat

Opzoomerstraat sinds 1994  

Ook lid van de
Lief & Leedclub √
Voorleesclub √
Conversatieclub √
Schoonmaakbende √

4 gangmakers

Het actiegebied bestaat uit het speelplein van de 

Halsterenstraat en de woonblokken daaromheen 

van de Melissantstraat en Tiengemetensingel. In 

totaal gaat het om 74 woningen. De woningen zijn 

in de jaren vijftig gebouwd en sterk verouderd. Vol-

gend jaar wordt een deel van de huizen gesloopt en 

komen er huurwoningen in het duurdere segment.
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Verkiezing Opzoomerstraat 2019
Jij bepaalt vanavond samen met 400 andere Rotterdammers 
welke van de drie genomineerde straten de beste 
Opzoomerstraat van 2019 is. Hoe gaat dat in zijn werk?

De stemkastjes
Het stemmen gebeurt met stemkastjes. Elk jurylid krijgt een stemkastje. Vooraf wordt 
uitgelegd hoe de kastjes werken en wordt er eerst mee geoefend. Na afloop lever je 
het stemkastje in.

De stemming
De genomineerden worden gepresenteerd met filmpjes en interviews. Daarna krijg 
je vier vragen voorgelegd. Per vraag geef je op het stemkastje aan welke straat jouw 
voorkeur heeft. De ene straat vind je het beste scoren op vraag 1, de andere straat op 
vraag 2, enzovoorts. Je hoeft dus niet op alle vragen hetzelfde antwoord te geven. 

De stemtijd
Per vraag krijg je tien seconden de tijd om antwoord te geven.
Zodra de muziek stopt, is de tijd om. 

De uitslag
Na de stemming wordt de uitslag verwerkt. Je ziet per vraag de uitslag en de 
tussenstand. De straat met de meeste punten is de beste Opzoomerstraat van 2019!

De vragen
Je treft hiernaast de vragen aan. Je kunt zo gericht deze brochure doornemen en de 
filmpjes en interviews volgen. Maak aantekeningen, dan kom je makkelijker tot een 
oordeel.

In welke straat zorgen 
bewoners er het best voor 
dat buren elkaar kennen? 
(samenhang)

In welke straat zorgen de 
bewoners het best voor hun 
woonomgeving? (groen, 
schoon, heel & veilig)

In welke straat geven 
bewoners elkaar het best 
burenhulp en aandacht als er 
wat is?

In welke straat zou je, als het 
om het Opzoomeren gaat, het 
liefst willen wonen?

Vragen voor de verkiezing

Opzoomer Mee 
Stichting die het Opzoomeren in Rotterdam stimuleert 
met o.a. de jaarlijkse Opzoomercampagne.

Opzoomeren
Bewoners die in hun straat op eigen kracht werken aan goede relaties 
tussen buren en een prettige straat.

Opzoomerstraten
Alle Rotterdamse straten waar bewoners Opzoomeren.
Momenteel telt Rotterdam ruim 1.800 Opzoomerstraten.

Gangmakers
Bewoners die in hun straat het voortouw nemen in het Opzoomeren, b.v. door het 
organiseren van activiteiten om elkaar te ontmoeten en samen te werken aan een 
prettige straat.

Lief & Leed
Actie die Opzoomer Mee in 2013 is gestart en straten uitnodigt om via de 
Opzoomercampagne extra aandacht te geven aan burenhulp en het voorkomen van 
eenzaamheid. Lief & Leed vindt inmiddels navolging in o.a. Amsterdam en Den Haag.

Lief & Leedclub
Club van straten waar bewoners zorgen voor meer onderlinge betrokkenheid en 
burenhulp.

Schoonmaakbende
Club van straten waar bewoners regelmatig in actie komen tegen zwerfvuil.

Conversatieclub
Club van straten waar bewoners elkaar helpen met het spreken van de Nederlandse taal.

Voorleesclub
Club van straten waar bewoners regelmatig voorlezen aan kinderen.

Begrippenlijst

De onafhankelijke jury

62 straten hebben zich genomineerd voor de eretitel Opzoomerstraat 2019. Drie straten 
zijn door naar de finale: de Halsterenstraat, de Tidemanstraat en de Desdemonastraat. 
De onderstaande jury heeft uit alle inzendingen deze drie straten voorgedragen.

Bewoners uit de beste Opzoomerstraten van 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018. 
Linda Malherbe, mede-oprichtster Verhalenhuis Belvédère, Katendrecht
Ronald Bijnaar, wijkmanager Rozenburg
Shakira van Steenis, directeur bureau Graswortel, Den Haag
Roelof Kok, cultuurscout Feijenoord
Maria Lunardo, projectmanager Masterplan Ouder en Wijzer, gemeente Rotterdam
Natasja van Elewout, manager PIT 010 IJsselmonde
René Hoeflaak, Projectleider Innovatie en Participatie, DOCK Charlois en Prins Alexander
Suzana Zornic, Domeincoördinator Ouderen & Kwetsbaren, Radar WMO diensten, Delfshaven

Opzoomerstraat 2018, Mombassaplaats

Opzoomerstraat 2017, Zuiderspoorpad

Opzoomerstraat 2016, Slachthuisterrein

1

2

3

4
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project Tulpen uit Rotterdam en een 
schilderworkshop volgen bij de Syrische 
kunstenaar Mozab. En telkens wordt 
met eenzelfde passie iedereen in de 
straat uitgenodigd. Geïnspireerd op de 
schilderworkshop kregen de bewoners 
dit jaar de gelegenheid een portret van 
elkaar te tekenen. Na afloop hingen er 
40 portretten met de namen van de 
bewoners aan de gevel.  Wie er allemaal 
in de Tidemanstraat wonen, was nu voor 
iedereen duidelijk.

KENNEN EN GEKEND WORDEN
Veel meer mensen kennen elkaar nu in 
de straat. Ook de gangmakers hebben in 
die tijd veel bewoners leren kennen die 
soms al heel lang in de straat bleken te 
wonen en zo ook hun eigen netwerkje 
hadden in de straat. Tijdens een 
straatactiviteit zitten soms ook oudere 
bewoners naast elkaar die allebei een 
andere taal spreken en het Nederlands 
niet machtig zijn. Communiceren gaat 
dan lastig, maar ze zijn er wel en blijven 
gezellig een paar uur zitten. En tussen 
al die buren blijken ook de beste koks, 
tekenaars en kunstenaars te zitten. 

Straatapp
Een waardevolle toevoeging aan het 
samenleven in de Tidemanstraat is 
de straatapp. Bij het huis-aan-huis 
uitnodigen voor de straatlunch vragen 
de gangmakers ook of iemand wil 
worden toegevoegd aan de straatapp. En 
nieuwe bewoners worden er direct voor 
uitgenodigd. 70 bewoners delen hier 
nu allerhande berichten met elkaar: wie 
heeft zijn autolichten laten branden, wie 
heeft er nog schilderspullen te leen, wie 
heeft er nog afval voor het milieupark, 
enzovoorts. Toen in de straat regelmatig 
geheimzinnige briefjes op de deurmat 
vielen, werd dit mysterie via de straatapp 
opgelost. ‘Ik weet wel wie dat doet, ik 
ken hem en het is volkomen onschuldig.’

BURENHULP
Het vertrouwen in elkaar is gegroeid in 
de straat. De schroom om hulp te vragen 
van buren valt stukje bij beetje weg. Zo 
vroeg een oudere alleenstaande dame 
die gewend was vooral voor anderen 
te zorgen bijvoorbeeld om hulp bij het 
invullen van haar belastingaangifte en 
hielpen buren bij het opruimen van een 
vervuild huis van een buurman. 

Taalbarrières worden op een creatieve 
manier overbrugd. Desnoods wordt 
contact gezocht met een familielid van 

Straatselfie als antwoord op terrorisme

een bewoner om te achterhalen wat hij 
of zij precies bedoelt.

Verankerd
De straat is dit jaar lid geworden van de 
Lief & Leedclub. Met het budget uit het 
bijbehorende Lief & Leedpotje willen 
de gangmakers juist die bewoners 
proberen te bereiken die zij nog niet 
zo goed kennen. De bedoeling is dat 
iedere maand een bewoner een andere 
bewoner verrast met een attentie, 
kaartje of bloemetje. Op die manier moet 
Lief & Leed nog sterker verankerd raken 
in de straat.

ZORG VOOR DE STRAAT
Naast de activiteiten om het onderlinge 
contact te onderhouden en te 
verbeteren is de straat nog steeds 
bezig met het onderhouden van de 
geveltuinen en boomspiegels en het 
schoonhouden van de straat. Er wordt 
samengewerkt met wijkpartners 
zoals de wijkagent, de wijkconciërge, 
Havensteder, Buurt Bestuurt en stichting 
Kerk en Buurt, zodat de straat snel hulp 
kan vragen als dat nodig is. De bewoners 
zijn vooral Corrie van ‘Kerk en buurt’ en 
de wijkconciërge Louis van Stadstoezicht 
ontzettend dankbaar: zij droegen enorm 
bij aan de straatapp en het organiseren 
van de straatlunch.

DE ACTIVITEITEN
Een bordje aan de gevel verklapt dat 
er al in 1995 werd geOpzoomerd in de 
Tidemanstraat, een straat waar je op 100 
meter wel 20 culturen kan vinden. Het 
Opzoomeren kreeg een nieuwe impuls 
toen Jeroen Bleijs met zijn gezin tien jaar 
geleden in de straat kwam wonen. Om de 
bewoners te leren kennen organiseerde 
hij met wat buren een straatfeest en 
deed hij overal een flyer in de brievenbus. 
Om vervolgens tot de ontdekking te 
komen dat ouders de activiteit vooral 
gebruikten als kinderopvang. Een 
volgend idee was het vergroenen van de 
straat. Dat werkte al beter. De straat vond 
daarbij aansluiting bij vrijwilligers van de 
kerk uit de naastgelegen Burgemeester 
Meineszstraat. De boel knapte ervan op, 
maar toch waren de gangmakers maar 
met een klein groepje.

4.000 kogels
Op 27 maart 2016 veranderde alles. 
Bij een woninginval werden door de 

Teruggetrokken
De gangmakers pakten het samen 
met vrijwilligers van de kerk deze keer 
grondig aan. Buren werden huis voor 
huis persoonlijk uitgenodigd. Alle 
deuren gingen ze langs, inclusief de flat 
waar de politie-inval plaatsvond en waar 
veel bewoners teruggetrokken leven. 
Was iemand niet thuis, dan probeerden 
ze het later nog een paar keer. Omdat 
samen eten nu eenmaal verbroedert, 
werd aan iedereen gevraagd om zelf 
eten mee te brengen. Het straatfeest 
werd een straatlunch. Een paar weken 
later zaten 70 buren samen aan een 
lange tafel middenin de straat. 

Syrische kunstenaar
De straatlunch werd een traditie. Elk 
jaar weet de straat er weer een nieuwe 
draai aan te geven. Jong en oud kan 
bijvoorbeeld een ritje maken op de 
Segway van wijkconciërge Louis. Of 
buren kunnen elkaar verrassen en 
waarderen met een bloemetje van het 

e Tidemanstraat is afgegrendeld, iedereen 
moet binnenblijven.’ Deze tweet stuurde Jeroen 
Bleijs op 27 maart 2016 de wereld in. Het is de 

dag waarop 45 kilo munitie in een nabijgelegen flat werd 
gevonden. Tijdens een bewonersavond wordt een paar 
dagen later duidelijk dat veel buren elkaar helemaal niet 
kennen. Op 21 juni 2019 twittert hij: ‘De straatlunch is 
voor de 4e keer een succes. Bewoners maakten ook een 
portret van een buurman of buurvrouw. Het leverde een 
geweldige straatselfie op.’ 

'D

Genomineerd

Makkelijker contact
De staatactiviteiten hebben gezorgd 
dat buren nu veel makkelijker contact 
met elkaar zoeken en minder gesloten 
zijn. ‘Je hoort nu makkelijk wat er leeft. 
Dat kan gaan over het samenspelen 
van de kinderen op het plein, maar ook 
over met wat voor zware problemen 
bewoners soms te maken hebben. Nu je 
weet wat er achter zo’n voordeur speelt, 
hou je daar ook rekening mee.’

Desdemonastraat

Halsterenstraat

Tidemanstraat

Opzoomerstaat sinds 2009

Lief & Leedclub √
Voorleesclub
Conversatieclub
Schoonmaakbende

9 gangmakers

De Tidemanstraat werd gebouwd aan het 

begin van de 20ste eeuw. Door de mix van 

koopwoningen en sociale huurwoningen wonen 

alle rangen en standen er door elkaar: gezinnen, 

alleenstaande ouderen, studenten en bewoners 

met problemen rond drugs, alcohol, schulden en 

leer- of taalachterstanden. De laatste jaren zijn 

ook meer hoogopgeleiden en kapitaalkrachtige 

bewoners in de straat komen wonen.

politie 4.000 kogels in beslag genomen, 
waarschijnlijk bedoeld voor aanslagen 
in Frankrijk of België. Tijdens de 
buurtbijeenkomst naar aanleiding van de 
inval werd duidelijk dat de gangmakers 
niet wisten wie er allemaal in de flat 
woonden. ‘We zouden elkaar veel beter 
moeten leren kennen om dit soort 
akelige situaties te voorkomen’, opperde 
Jeroen. ‘Goed plan’, antwoordde 
burgmeester Aboutaleb. ‘Als jullie een 
straatfeest organiseren kom ik het feest 
openen’.
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ACTIVITEITEN
Gedurende het jaar worden in de 
straat drie à vier straatactiviteiten 
georganiseerd. De gangmakers pakken 
dan echt uit en zorgen dat er voor 
iedereen wat te doen is. Ze flyeren en 
bellen ook overal aan om iedereen uit 
te nodigen. Zo werd dit jaar Burendag 
gevierd met spelletjes waar jong en 
oud elkaar konden ontmoeten en leren 
kennen, werd er een straatbarbecue 
gehouden inclusief voetbaltoernooi 
en zeepbaan en staat in december een 
kerstbingo op het programma. 
De gangmakers zijn erg trots op hun 
aanpak van de straatbarbecue. Voor de 
salades werd gezorgd (dat kan iedereen 
eten) en wie een stukje vlees wil grillen, 
neemt zelf iets mee wat je vanuit je eigen 
cultuur mag eten. Een mooie vondst om 
iedereen in de straat aan tafel te krijgen. 

Leuke stemmetjes
Ook ontstaat regelmatig spontaan een 
straatactiviteit. Bij een stralende zon 
wordt het zwembadje opgeblazen 
voor de kinderen, gaan de stoelen naar 
buiten en worden ouderen gevraagd 

gangmakers. Tijdens activiteiten zijn 
er zo’n tien bewoners die meehelpen. 
De gangmakers zijn wel bang dat het 
Opzoomeren in de straat stilvalt als zij 
ermee zouden stoppen.

KENNEN EN GEKEND WORDEN
Bewoners hebben in de zeven jaar 
Opzoomeren meer vertrouwen in elkaar 
gekregen. Er wordt niet meer over elkaar 
geroddeld. Nina: ‘Als je nu van iemand 
last hebt of je ergens aan stoort, dan 
bespreek je dat gewoon. Gewoon even 
aankloppen, toch? Ik heb bijvoorbeeld 
een buurman die om drie uur ’s nachts 
trompet ging spelen. ‘Joh, is dat nou zo’n 
goed idee?’ 
Kortom, kwesties worden onderling 
opgelost en bij burenoverlast wordt 
niet de politie gebeld. Dat vertrouwen 
in elkaar maakt ook dat buren elkaar 
huissleutels geven of dat een bewoner 
gerust de voordeur open kan laten staan 
om even snel een boodschap te doen.

Poolse klussers
Iedereen in de Desdemonastraat kent 
de gangmakers. En per flat kennen de 

bewoners elkaar minstens van gezicht. 
Omdat de flats op de lijst staan om 
medio 2025 gesloopt te worden, is er 
een hoog verloop en trekken er vaak 
nieuwe bewoners in met weinig binding 
met de buurt. Bijvoorbeeld bewoners 
die uit de hulpverlening komen en voor 
het eerst weer zelfstandig gaan wonen, 
of Poolse klussers die hun woning alleen 
gebruiken als slaapplek. Maar wie er ook 
in de straat komt wonen, elke nieuwe 
bewoner wordt omarmd en is welkom.

BURENHULP
Mooie voorbeelden van burenhulp zijn 
talrijk in de Desdemonastraat. En deze 
hulp beperkt zich niet tot buren die 
elkaar goed kennen. Ook die buurvrouw 
waarmee het contact stroefjes is, 
wordt geholpen bij het vervangen van 
een kapotte zekering. In de flat waar 
gangmaker Carolyn woont, wonen veel 
ouderen. Zij zorgt dat het hen aan niets 
ontbreekt. Iemand die voor hen even 
een boodschapje doet, is zo gevonden in 
de flat. ‘Ik houd van mijn oudjes,’ zegt ze 
daarover.

Verborgen armoede
De gangmakers hebben een schat 
aan ervaring die van pas komt in hun 
straat. Carolyn werkt bij Humanitas 
en Nina is vrijwilliger bij diverse 

welzijnsorganisaties en voorleesmoeder 
op basisschool De Notenkraker. Toch 
staan ze altijd open voor de ideeën van 
andere bewoners, ongeacht leeftijd of 
afkomst. ‘Iedereen kan van elkaar leren.’
De gangmakers geven burenhulp, maar 
krijgen die ook terug. Bij vakanties wordt 
op elkaars huis gepast en bij terugkomst 
wordt besproken wat er in de straat 
allemaal gebeurd is. Bijvoorbeeld dat de 
oudste zoon van Carolyn lawaai heeft 
gemaakt met zijn scooter en hierop is 
aangesproken.
Verborgen armoede is een probleem 
in de straat. Alleenstaande moeders 
met kinderen kunnen maar moeilijk 
de eindjes aan elkaar knopen. Trots of 
schaamte staat het inroepen van of 
vragen om hulp in de weg. Waar 
mogelijk kaarten de gangmakers 
dit soort zaken anoniem aan 
bij wijkinstanties.

ZORG VOOR DE 
STRAAT
De straat is sinds dit jaar lid 
van de Schoonmaakbende. 
In september werd een 
eerste schoonmaakdag in 
de straat georganiseerd. Dat 
smaakte naar meer. Het was 
leuk om te doen en er kwamen 
veel enthousiaste reacties uit de straat 

Iedereen wordt hier omarmd

at maakt de Desdemonstraat een bijzondere 
Opzoomerstraat? ‘We doen hier alles samen 
en zijn lief voor elkaar,’ vertelt bewoonster 

Nina Volk. ‘Er wonen hier veel culturen en veel bewoners 
hebben weinig middelen of kampen met problemen. 
Toch maken we er hier samen wat moois van. 
Simpelweg door positief te zijn en door te zetten.’
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Genomineerd

Desdemonastraat

Halsterenstraat

Tidemanstraat

Opzoomerstraat sinds 2012

Lief & Leedclub √
Voorleesclub √
Conversatieclub
Schoonmaakbende √

5 gangmakers

Het actiegebied bestaat uit de Hommelflat, 

Keverflat en Libelleflat (vernoemd naar de 

geschilderde insecten op de gevels) en de 

twee tussenliggende flats. De straat in de wijk 

Oudeland is ruim opgezet met grote grasvelden 

tussen de flats die drie tot vier woonlagen tellen. 

De flats stammen uit de jaren zestig en staan 

op de lijst voor sloop. In het gebied wonen veel 

culturen en bewoners met lage inkomens. Ook 

stromen er bewoners in met een psychiatrische 

achtergrond.

om er lekker bij te komen zitten. Deze 
aanpak kenmerkt de Desdemonastraat. 
Veel dingen gebeuren spontaan en 
worden ter plekke bedacht of opgelost. 
Bij vrijwel elke straatactiviteit pakt 
Nina een voorleesboek om met allerlei 
leuke stemmetjes aan de aanwezige 
kinderen voor te lezen. De organisatie 
is in handen van de vaste groep van vijf 

op het initiatief. Begin januari gaat de 
Schoonmaakbende weer aan de slag 
om vuurwerk op te ruimen. Ook wordt 
er in de flat plastic afval ingezameld 
ter recycling. Dit is zo’n succes dat het 
verzamelpunt (de voordeur van een 
van de gangmakers) onlangs niet meer 
toegankelijk was vanwege een immense 
verzameling plastic. Het plastic afval 
wordt sindsdien verzameld in grote 
zakken in het trappenhuis. 

Omdat er in de straat ook regelmatig 
ex-drugsverslaafden komen wonen, 
houden de bewoners in de gaten of er 
geen dealers rondhangen in of bij de flat. 
Verdachte situaties melden zij meteen bij 
de wijkagent.



en kluskeet, terraskeet, 
dinerkeet, waterkeet... 
Opzoomer Mee heeft acht 

keetjes die heen en weer pendelen 
tussen Opzoomerstraten. De 
keetjes zitten bomvol tafels, stoelen 
en andere handige benodigdheden als 
je gaat Opzoomeren. Ze zijn dan ook erg 
geliefd. Diezelfde acht keetjes zijn op 25 november 
in miniatuurvorm, als kijkdozen, te bewonderen. 

Tentoonstelling
Bij elkaar vormen ze een tentoonstelling over het Opzoomeren en 
Opzoomer Mee in Rotterdam. Tot april 2020 is deze bijzondere tentoonstelling 
ook in Museum Rotterdam te bewonderen. Maar… wat is eigenlijk het verschil 
tussen Opzoomeren en Opzoomer Mee? 

Opzoomerstraat
Het Opzoomeren is geboren in de Opzoomerstraat in het Nieuwe Westen. Daar 
staken bewoners eind jaren 80 zelf hun handen uit de mouwen, als doe-het-
zelfantwoord op vervuiling, slechte verlichting, anonimiteit en andere ellende 
in hun straat. Er werden lichtbolletjes (al gauw Opzoomerbolletjes geheten) 
opgehangen, de bezem werd regelmatig door de straat gehaald, geveltuinen 
werden aangelegd, plantenbakjes opgehangen en feesten gegeven. Zo leerde 
men elkaar als buren beter kennen en klom de straat uit het dal. 

Ik Opzoomer, jij Opzoomert, wij Opzoomeren
Andere straten in de buurt volgden al gauw het voorbeeld en het 
werkwoord Opzoomeren werd uitgevonden: Ik Opzoomer, jij Opzoomert, wij 
Opzoomeren! Het werkwoord staat inmiddels zelfs in de Dikke van Dale.

Opzoomervirus
In 1994, dus zo’n 5 à 6 jaar later, werd Opzoomer Mee, nu een particuliere 
stichting, opgericht, een toegift op Opzoomerdag 28 mei 1994, de eerste 
grote Rotterdamse Opzoomermanifestatie. De stad zag toen geel (dat was de 
actiekleur) en overal knapten Rotterdammers hun straten en pleinen op. Het 
smaakte naar meer! Opzoomer Mee moest zorgen dat het Opzoomervirus zich 
nog verder verspreidde in de stad en ook levend bleef. 

Neem een kijkje!
Dit jaar bestaat Opzoomer Mee 25 jaar. Het Opzoomeren heeft nu in een kleine 
1.900 straten wortel geschoten, en inmiddels zetten Rotterdammers zich niet 
alleen in voor een schone, veilige en groene straat, maar ook voor burenhulp, 
eenzaamheidsbestrijding, het voorkomen van taalachterstanden bij kinderen, 
Nederlands spreken, gezondheid en nog veel meer. Kom alles over het 
Opzoomeren aan de weet, neem een kijkje in onze Keetjes, in onze kijkdozen.

Opzoomer Mee 
in kijkdozen

E

In een speciale aflevering van 
Opzoomer TV wordt ingegaan 
op 25 jaar Opzoomer Mee en de 
geschiedenis van het Opzoomeren 
in Rotterdam.
Kijk op: opzoomermee.nl/tv

Tot april 2020 zijn de kijkdozen 
van Opzoomer Mee voor heel 
Rotterdam te bewonderen in 
Museum Rotterdam. Het museum 
is te vinden aan de Rodezand 26 in 
het hartje van de stad.

Opzoomer TV

Museum Rotterdam


